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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100,00 
 90011  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100,00 

 Przychody 5.500,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.500,00 

 90011  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.500,00 
  0690 Wpływy z różnych opłat 5.500,00 

 Wydatki 14.900,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.900,00 

 90011  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.900,00 

  2450 
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

12.100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00 
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 
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UCHWAŁA Nr XXV/133/09RADY GMINY MIELESZYN 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terę zabudowy mieszkaniowej we wsi Dziadkówko w obrębie działki 
nr geod. 29 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.1)) oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z późn. zm.2)), zwanej dalej ustawą, Rada Gminy Mieleszyn uchwala, co następuje: 
 
Rozdział I 
Przepisy ogólne 
 
§1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 
1) część graficzna stanowiąca załącznik nr l; 
2) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mieleszyn o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, stanowiące załącznik nr 
2; 
3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mieleszyn o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 
§2. 1. W następstwie wykonania uchwały Nr XVII/101/08 z dnia 6 listopada 2008 r. Rady Gminy Mieleszyn uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dziadkówko, zwany dalej miejscowym 
planem, po stwierdzeniu jego zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn, 
uchwalonym uchwałą Nr IV/21/02 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 27 grudnia 2002 r., ze zmianami. 
2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, draż zasadach ich finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 3. 
4. Granice obszaru objętego miejscowym planem określono w części graficznej, zwanej dalej rysunkiem miejscowego planu. 
§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość 
sytuowania zewnętrznej ściany budynku lub jej najbardziej wysuniętego elementu od linii rozgraniczającej dróg, linii rozgraniczającej 
powierzchniowych wód śródlądowych oraz granicy lasów; 
2) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię, w której należy sytuować frontową ścianę budynku 
mieszkalnego, na odcinku równym przynajmniej 60% szerokości ściany; 
3) „nieuciążliwej działalności usługowej” - należy przez to rozumieć działalność usługową, która nie może powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 
4) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z 
odrębnych przepisów i niniejszej uchwały; 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm.1)) oraz art. 
20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.2)), zwanej 
dalej ustawą, Rada Gminy Mieleszyn uchwala, co 
następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. Integralnymi czę[ciami niniejszej uchwaEy są:
1) czę[ć graficzna stanowiąca zaEącznik nr 1;
2) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mieleszyn o spo-

sobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
planu, stanowiące zaEącznik nr 2;

3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mieleszyn o spo-
sobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3.

§2. 1. W następstwie wykonania uchwaEy Nr 
XVII/101/08 z dnia 6 listopada 2008 r. Rady Gminy 
Mieleszyn uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-

kaniowej we wsi Dziadkówko, zwany dalej miejsco-
wym planem, po stwierdzeniu jego zgodno[ci ze 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Mieleszyn, uchwalonym 
uchwaEą Nr IV/21/02 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 
27 grudnia 2002 r., ze zmianami.

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu, zgodnie z zaEączni-
kiem nr 2.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisa-
nych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, drar zasadach ich finansowania, 
zgodnie z zaEącznikiem nr 3.

4. Granice obszaru objętego miejscowym planem 
okre[lono w czę[ci graficznej, zwanej dalej rysun-
kiem miejscowego planu.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ - nalery 

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odlegEo[ć sytuowania zewnętrznej 
[ciany budynku lub jej najbardziej wysuniętego ele-
mentu od linii rozgraniczającej dróg, linii rozgrani-
czającej powierzchniowych wód [ródlądowych oraz 
granicy lasów;

2) ｧobowiązującej linii zabudowyｦ - nalery przez 
to rozumieć linię, w której nalery sytuować fronto-
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UCHWADA Nr XXV/133/09RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Dziadkówko w obrębie dziaEki nr geod. 29

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1453 oraz z 2009 
r. Nr 52, poz. 420.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237.
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wą [cianę budynku mieszkalnego, na odcinku rów-
nym przynajmniej 60% szeroko[ci [ciany;

3) ｧnieuciąrliwej dziaEalno[ci usEugowejｦ - nalery 
przez to rozumieć dziaEalno[ć usEugową, która nie 
more powodować przekroczenia standardów jako-
[ci [rodowiska okre[lonych przepisami odrębnymi, 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

4) ｧdziaEce budowlanejｦ - nalery przez to rozumieć 
dziaEkę gruntu, której wielko[ć, cechy geometrycz-
ne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposarenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej speEniają wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające 
z odrębnych przepisów i niniejszej uchwaEy;

5) ｧsieciach i urządzeniach infrastruktury tech-
nicznejｦ - nalery przez to rozumieć wybudowane 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub 
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepEowni-
cze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne jako 
przyEącza i odcinki sieci, z wyEączeniem stacji bazo-
wych i anten telefonii komórkowej, w zakresie nie-
zbędnym dla obsEugi budynków i innych obiektów 
budowlanych sytuowanych na danym terenie.

RozdziaE II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§4. 1. Okre[la się następujące przeznaczenie te-
renów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- oznaczone symbolami: 2.MN, 3.MN, 4.MN, 7.MN 
i 8.MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i zabudowy usEugowej, oznaczone symbolem 
1.MN,U;

3) tereny wód powierzchniowych [ródlądowych, 
oznaczone symbolami: 5.WS, 6.WS i 9.WS;

4) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone 
symbolem 10.TK;

5) tereny energetyki i drogi pieszej, oznaczone 
symbolem 18.E,KX;

6) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone sym-
bolami: 11.KDW, 12.KDW, 13.KDW, 14.KDW, 
15.KDW i 16.KDW;

7) tereny drogi pieszej - oznaczone symbolem: 
17.KX.

2. Przeznaczenie terenów oznaczono symbolem 
graficznym skEadającym się z liczby porządkowej i 
liter; jereli w dalszym tek[cie uchwaEy wprowadza 
się symbole literowe bez liczby porządkowej ozna-
cza to, re ustalenie dotyczy wszystkich terenów o 
przeznaczeniu oznaczonym takim symbolem litero-
wym, niezalernie od przyporządkowanej im liczby.

3. Symbole graficzne przeznaczenia terenów usy-
tuowanie linii rozgraniczających tereny o rórnym 
przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospodaro-
wania, przebiegi dróg i ich szeroko[ci w liniach roz-
graniczających wraz z podstawową geometrią okre-

[la rysunek miejscowego planu.

RozdziaE III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. Zakazuje się stosowania od strony dróg ogro-
dzeG:

1) innych nir arurowe, w których powierzchnia 
aruru stanowi nie mniej nir 50% caEkowitej po-
wierzchni ogrodzenia;

2) wykonanych z prefabrykowanych przęseE beto-
nowych i relbetowych;

3) wyrszych nir 1,5 m;
4) ograniczających widoczno[ć na drogach.
§6. O[wietlenie sytuowanych obiektów nie more 

wpEywać negatywnie na widoczno[ć na drogach.

RozdziaE IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. Dla nirej wymienionych terenów obowiązują 
zrórnicowane dopuszczalne poziomy haEasu okre-
[lone wskapnikami haEasu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN - jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usEugowej MN,U -jak dla tere-
nów mieszkaniowo-usEugowych.

§8. Ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, 
podlegają wody podziemne nalerące do GEównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 143 - Sub-
zbiornik InowrocEaw-Gniezno, objęte rerimem wy-
sokiej ochrony OWO, wraz z obszarami ich zasilania.

§9. Nakazuje się zaopatrzenie budynków w wodę 
z sieci wodociągowej.

§10. 1. Nakazuje się odprowadzanie [cieków ko-
munalnych do sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do 
oczyszczalni [cieków.

2. Zakazuje się sytuowania indywidualnych 
oczyszczalni [cieków oraz innych rozwiązaG gospo-
darki [ciekowej wymagających zrzutu [cieków i in-
nych zanieczyszczeG do ziemi i do wód.

3. Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
przylegającej do terenów objętych miejscowym pla-
nem drodze publicznej, dopuszcza się gromadzenie 
[cieków w atestowanych szczelnych zbiornikach na 
[cieki i ich wywóz przez koncesjonowane firmy do 
oczyszczalni [cieków.

§11. 1. Wody opadowe i roztopowe z dachów 
budynków i terenów nieutwardzonych na dziaEkach 
budowlanych nalery odprowadzać do gruntu nie 
naruszając interesu osób trzecich, nie zmieniając 
stanu wody na gruncie, a zwEaszcza kierunku odpEy-
wu wód; dopuszcza się odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych do cieku wodnego z dziaEek do 
niego przylegających.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 56 ｠ 6013 ｠ Poz. 1255

2. Zcieki w postaci wód opadowych i roztopo-
wych:

1) z nawierzchni utwardzonych na dziaEkach bu-
dowlanych - nalery zagospodarowywać stosując in-
dywidualne rozwiązania w sposób nie powodujący 
pogorszenia stanu wód i ziemi;

2) z docelowych nawierzchni na terenach dróg 
- nalery odprowadzać do kanalizacji deszczowej i 
dalej poprzez separatory i osadniki do odbiornika 
[cieków; do czasu wybudowania kanalizacji desz-
czowej, dopuszcza się zagospodarowanie [cieków, 
o których mowa, stosując inne, zgodne z przepisami 
odrębnymi, indywidualne rozwiązania.

3. Do czasu wybudowania systemu odprowadza-
nia [cieków w postaci wód opadowych i roztopo-
wych z dróg wewnętrznych, zakazuje się budowy 
ich docelowych nawierzchni nie przepuszczających 
wód opadowych i roztopowych.

§12. Do ogrzewania budynków nalery stosować 
wyEącznie niskoemisyjne paliwa, takie jak: gaz, olej 
oraz energia elektryczna, względnie korzystać z al-
ternatywnych pródeE energii; dopuszcza się stoso-
wanie niskoemisyjnych paliw staEych.

§13. 1. Nakazuje się gromadzenie odpadów ko-
munalnych w pojemnikach i, po ich wstępnej se-
gregacji, odstawianie do punktów skEadowania 
odpadów, zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami oraz przepisami odrębnymi.

2. Odpady inne nir komunalne, a wymienione 
w przepisach odrębnych, nalery zagospodarować 
zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnym planem 
gospodarki odpadami.

3. Nadmiar mas ziemnych usuwanych albo prze-
mieszczanych w związku z budową obiektów nale-
ry zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, 
re ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeG 
wymaganych standardów jako[ci gleby i ziemi, o 
których mowa w przepisach odrębnych lub wywo-
zić w miejsce wskazane przez wEa[ciwą sEurbę ad-
ministracyjną.

RozdziaE V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz kultury wspóEczesnej

§14. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzic-
twa kulturowego ustala się obowiązek prowadzenia 
badaG archeologicznych podczas inwestycji związa-
nych z zagospodarowaniem i zabudowaniem dzia-
Eek, a wymagających prac ziemnych.

2. Przed otrzymaniem pozwolenia na budowę 
inwestor winien uzyskać pozwolenie wEa[ciwych 
sEurb ochrony zabytków na badania archeologiczne.

RozdziaE VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§15. Nie okre[la się terenów wymagających 
wprowadzenia ustaleG wynikających z potrzeb 

ksztaEtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu 
przepisów ustawy.

RozdziaE VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§16. 1. Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne 
linie zabudowy usytuowane w odlegEo[ci:

1) od krawędzi jezdni drogi publicznej - 15 m;
2) od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 

KDW - 5 m;
3) od linii rozgraniczających drogi pieszej 17.KX 

- 3 m;
4) od linii rozgraniczającej terenów powierzchnio-

wych wód [ródlądowych WS:
a) na terenach 3.MN - 5 m,
b) na terenach pozostaEych - 10 m;
5) od granicy lasów - zgodnie z przepisami odręb-

nymi - minimum 12 m;
6) od linii rozgraniczającej terenów elektroenerge-

tyki i drogi pieszej 18.E,KX - 5 m.
2. Dopuszcza się wysunięcie przed obowiązujące 

i nieprzekraczalne linie zabudowy okre[lone w sto-
sunku do dróg i linii rozgraniczającej terenów infra-
struktury technicznej TK:

1) przedsionków o wysoko[ci 1 kondygnacji nad-
ziemnej, balkonów, zadaszeG i podestów - na odle-
gEo[ć do 1,2 m;

2) nie zadaszonych i nie ograniczonych przegro-
dami budowlanymi pochylni dla niepeEnosprawnych, 
podestów i schodów - na odlegEo[ć do 1,8 m.

3. Usytuowanie obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy, okre[lono na rysunku miejsco-
wego planu.

§17. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN:

1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów budowlanych innych 

nir: budynki mieszkalne jednorodzinne, garare na 
samochody o no[no[ci do 3,5 tony oraz obiekty 
maEej architektury,

b) przeznaczania na cele lokalizowania budynków 
powierzchni większej nir 30% powierzchni dziaEki 
budowlanej,

c) przeznaczania na cele budowy nawierzchni 
utwardzonych o ograniczonej infiltracji do gruntu 
wód opadowych i roztopowych powierzchni więk-
szej nir 10% powierzchni dziaEki budowlanej,

d) sytuowania budynków wyrszych nir:
- mieszkalnych - 10,5 m i wyrszych nir dwie kon-

dygnacje nadziemne,
- garary - 6 m w przypadku dachów stromych i 

3,5 m w przypadku dachów pEaskich;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej nie mniej nir 60% powierzchni dziaE-
ki budowlanej,
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b) z zastrzereniem pkt 3 lit. a, stosowanie w bu-
dynkach mieszkalnych dachów stromych dwu- lub 
wielospadowych o kącie nachylenia gEównych､ po-
Eaci dachowych zawartym pomiędzy 35° i 45°, a 
w gararach - dachów stromych dwu- lub wielospa-
dowych o kącie nachylenia gEównych poEaci dacho-
wych zawartym pomiędzy 35° i 45° lub - w przy-
padku budynków o wysoko[ci jednej kondygnacji 
nadziemnej - dachów pEaskich,

c) sytuowanie budynków mieszkalnych jako wol-
no stojących, a garary - jako wolno stojących, do-
budowanych do bryEy budynku mieszkalnego lub 
blipniaczych, o ile w parach budynków zastosowana 
zostanie taka sama geometria dachów oraz [ciany 
znajdujące się bezpo[rednio przy wspólnej granicy 
będą miaEy tę samą dEugo[ć, a w przypadku dachów 
stromych kalenica będzie prostopadEa do wspólnej 
granicy,

d) zapewnienie na dziaEce budowlanej miejsc po-
stojowych w liczbie 2 miejsca na mieszkanie, wli-
czając w to miejsca w gararach, oraz dodatkowo 
jedno miejsce, o ile w budynku zostanie wydzielony 
lokal urytkowy,

e) wykonywanie nawierzchni utwardzonych na 
podjazdach, doj[ciach i miejscach postojowych z 
elementów rozbieralnych infiltrujących wody opa-
dowe i roztopowe;

3) dopuszcza się:
a) uzupeEnianie przekrycia budynku, fragmentami o 

innym nachyleniu poEaci dachowych, na powierzch-
ni jego rzutu nie większej nir 30% powierzchni za-
budowy,

b) lokalizowanie sieci i urządzeG infrastruktury 
technicznej, w sposób nie powodujący kolizji z ist-
niejącą i planowaną zabudową,

c) wydzielanie w gararach pomieszczeG pomocni-
czych na rowery i sprzęt ogrodowy,

d) wykonywanie w budynkach kondygnacji pod-
ziemnej, wyniesionej powyrej poziomu terenu nie 
więcej nir 0,8 m,

e) wyEącznie na [cianie budynku umieszczanie 
szyldów, o ile w budynku jest prowadzona dziaEal-
no[ć usEugowa, a szyld dotyczy tej dziaEalno[ci,

4) z zastrzereniem pkt 5, dziaEki wydzielać nale-
ry zgodnie z okre[lonymi na rysunku miejscowego 
planu liniami podziaEu wewnętrznego; dopuszcza się 
inny przebieg linii podziaEu wewnętrznego, o ile wy-
dzielane dziaEki:

a) będą posiadać powierzchnię nie mniejszą nir 
1000 m2,

b) będą przylegać do dróg wewnętrznych, dla któ-
rych miejscowy plan okre[la linie rozgraniczające 
lub do terenów infrastruktury technicznej TK;

5) ustalenie pkt 4 nie dotyczy dziaEek wydziela-
nych na cele urządzeG infrastruktury technicznej, 
regulacji granic pomiędzy nieruchomo[ciami lub po-
większenia nieruchomo[ci sąsiedniej;

6) szyldy muszą posiadać ksztaEt prostokąta o 
stosunku wysoko[ci do podstawy wynoszącym 1:2 
oraz powierzchnię nie przekraczającą l m2; górne 

krawędzie szyldów nie mogą sięgać powyrej linii 
wyznaczonej górną krawędzią otworów okiennych 
znajdujących się na pierwszej kondygnacji nadziem-
nej budynku;

7) obsEugę komunikacyjną dziaEek budowlanych 
nalery zapewnić z dróg wewnętrznych KDW.

§18. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zabudowy usEugowej MN,U:

1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów budowlanych innych 

nir: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki 
przeznaczone na cele nieuciąrliwej dziaEalno[ci usEu-
gowej o powierzchni urytkowej do 150 m2, garare 
na samochody o no[no[ci do 3,5 t oraz obiekty ma-
Eej architektury;

b) przeznaczania na cele lokalizowania budynków 
powierzchni większej nir 40% powierzchni dziaEki 
budowlanej,

c) przeznaczania na cele budowy nawierzchni o 
ograniczonej infiltracji do gruntu wód opadowych 
i roztopowych powierzchni większej nir 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

d) sytuowania budynków wyrszych nir:
- mieszkalnych - 10,5 m i wyrszych nir dwie kon-

dygnacje nadziemne,
- budynków usEugowych - 6 m w przypadku da-

chów stromych i 4,5 m w przypadku dachów pEa-
skich,

- garary - 6 m w przypadku dachów stromych i 
3,5 m w przypadku dachów pEaskich;

2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej nie mniej nir 40% powierzchni dziaE-
ki budowlanej,

b) z zastrzereniem pkt 3 lit. a, stosowanie w bu-
dynkach mieszkalnych dachów stromych dwu- lub 
wielospadowych o kącie nachylenia gEównych poEa-
ci dachowych zawartym pomiędzy 35° i 45°, a w 
budynkach usEugowych i gararach - dachów stro-
mych dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia 
gEównych poEaci dachowych zawartym pomiędzy 
35° i 45° lub - w przypadku budynków o wysoko[ci 
jednej kondygnacji nadziemnej - dachów pEaskich,

c) sytuowanie budynków mieszkalnych i usEugo-
wych jako wolno stojących, a garary - jako wol-
no stojących lub dobudowanych do bryE budynków 
mieszkalnych; dopuszcza się sytuowanie budyn-
ków usEugowych i garary równier w zabudowie 
blipniaczej, o ile w parach budynków zastosowana 
zostanie taka sama geometria dachów oraz [ciany 
znajdujące się bezpo[rednio przy wspólnej granicy 
będą miaEy tę samą dEugo[ć, a w przypadku dachów 
stromych kalenica będzie prostopadEa do wspólnej 
granicy,

d) zapewnienie miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w liczbie nie niniejszej nir 2 miej-
sca na mieszkanie, wliczając w to miejsca w gara-
rach oraz 2 miejsca na karde 50 m2 powierzchni 
urytkowej lokali urytkowych,

e) wykonywanie nawierzchni utwardzonych na 
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podjazdach, doj[ciach i miejscach postojowych z 
elementów rozbieralnych infiltrujących wody opa-
dowe i roztopowe,

f) umorliwienie na terenach 3.MN, 4.MN i 8.MN 
zarządcy rowu melioracyjnego dostępu do rowu w 
celach wykonania jego konserwacji;

3) dopuszcza się:
a) uzupeEnianie przekrycia budynku, fragmentami o 

innym nachyleniu poEaci dachowych, na powierzch-
ni jego rzutu nie większej nir 30% powierzchni za-
budowy,

b) lokalizowanie sieci i urządzeG infrastruktury 
technicznej, w sposób niepowodujący kolizji z ist-
niejącą i planowaną zabudową,

c) wydzielanie w gararach pomieszczeG pomocni-
czych na rowery i sprzęt ogrodowy,

d) wykonywanie kondygnacji podziemnej, wynie-
sionej powyrej poziomu terenu nie więcej nir 0,8 m,

e) umieszczanie reklam i szyldów na [cianach bu-
dynków i ogrodzeniach;

4) z zastrzereniem pkt 5, dziaEki wydzielać nale-
ry zgodnie z okre[lonymi na rysunku miejscowego 
planu liniami podziaEu wewnętrznego; dopuszcza się 
inny przebieg linii podziaEu wewnętrznego, o ile wy-
dzielane dziaEki:

a) będą posiadać powierzchnię nie mniejszą nir 
1300 m2,

b) będą przylegać do terenów infrastruktury tech-
nicznej TK;

5) ustalenie pkt 4 nie dotyczy dziaEek wydziela-
nych na cele urządzeG infrastruktury technicznej, 
regulacji granic pomiędzy nieruchomo[ciami lub po-
większenia nieruchomo[ci sąsiedniej;

6) reklamy i szyldy muszą posiadać ksztaEt prosto-
kąta o stosunku wysoko[ci do podstawy wynoszą-
cym 1:2 oraz powierzchnię nie przekraczającą 1 m2;

7) górne krawędzie reklam i szyldów:
a) sytuowanych na ogrodzeniu, nie mogą być 

umieszczone wyrej nir górna krawędp tego ogro-
dzenia;

b) sytuowanych na [cianie budynku, nie mogą 
sięgać powyrej linii wyznaczonej górną krawędzią 
otworów okiennych znajdujących się na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku;

8) obsEugę komunikacyjną dziaEek budowlanych 
nalery zapewnić z przylegEej drogi publicznej Dziad-
kówko-Dziadkowo poprzez tereny infrastruktury 
technicznej 10.TK, a dziaEek skrajnych - alternatyw-
nie - z przylegEych dróg wewnętrznych KDW.

§19. Na terenach wód powierzchniowych [ródlą-
dowych WS:

1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów budowlanych innych 

nir obiekty związane z gospodarką wodną,
b) zasypywania i kanalizowania wód powierzch-

niowych,
c) przeznaczania na cele lokalizowania obiek-

tów budowlanych powierzchni większej nir 5% 
powierzchni dziaEki gruntu; powyrsze nie dotyczy 
umacniania skarp rowu pEytami arurowymi w związ-

ku z utrzymaniem rowu;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej nie mniej nir 85% powierzchni dziaE-
ki gruntu;

b) poEączenie terenów 6.WS, 5.WS i 9.WS przepu-
stami drogowymi pod drogami 11.KDW i 13.KDW,

3) inne, nie okre[lone w miejscowym planie, za-
sady zagospodarowania okre[lają przepisy odrębne.

§20. Na terenach infrastruktury technicznej 
10.TK:

1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów budowlanych innych 

nir sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w 
tym urządzenia związane z zaopatrzeniem w ener-
gię elektryczną, takich jak kontenerowe lub sEupowe 
stacje transformatorowe 15 kV/0,4 kV, nawierzch-
nie drogowe, chodniki, [cierki rowerowe, przystan-
ki autobusowe, rowy odwadniające,

b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów 
budowlanych powierzchni większej nir 90% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

c) lokalizowania sEupów stanowiących konstruk-
cję stacji transformatorowych wyrszych nir 10 m;

2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej nie mniej nir 10% powierzchni dziaE-
ki budowlanej,

b) budowę przejazdów drogowych na cele wEą-
czenia dróg 11.KDW i 13.KDW w drogę publiczną 
Dziadkowo-Dziadkówko;

3) dopuszcza się wykorzystanie terenów na cele 
poszerzenia przylegEej drogi publicznej Dziadkowo-
Dziadkówko, poEoronej poza granicami miejscowe-
go planu.

§21. Na terenach energetyki i drogi pieszej 
18.E,KX:

1) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-
nych innych nir sEup energetyczny z urządzeniami 
elektroenergetycznymi, obiekty sEurące komunikacji 
pieszej i rowerowej oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej;

2) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni 
biologicznie czynnej nie mniej nir 10% powierzchni 
dziaEki budowlanej;

3) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczających 
zmienną - zgodną z rysunkiem miejscowego planu;

4) dopuszcza się:
a) wykorzystanie terenu na cele dojazdu cięrkim 

sprzętem do sEupa elektroenergetycznego,
b) dopuszcza się wydzielenie dziaEki budowlanej 

na cele wyEącznie elektroenergetyki o powierzchni 
do 30 m2.

§22. Na terenach dróg wewnętrznych KDW:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-

nych innych nir urządzenia sEurące komunikacji, sie-
ci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiek-
ty maEej architektury;

2) nakazuje się:
a) budowę dróg jako ulic ruchu uspokojonego w 
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zabudowie mieszkaniowej z ograniczeniami spowal-
niającymi ruch pojazdów, z nawierzchnią z elemen-
tów rozbieralnych i maEą architekturą,

b) zastosowanie o[wietlenia parkowego;
3) ustala się szeroko[ci dróg w liniach rozgrani-

czających:
a) drogi 13.KDW - 12 m i 8 m, zgodnie z rysun-

kiem miejscowego planu,
b) pozostaEych dróg wewnętrznych - 10 m;
4) granice wydzielanych dziaEek budowlanych mu-

szą pokrywać się z liniami rozgraniczającymi tereny;
5) drogi wewnętrzne 13.KDW, 14.KDW, 15.KDW 

i 16.KDW nalery zakoGczyć placami nawrotu, któ-
rych wymiary nalery odczytać z rysunku miejsco-
wego planu;

6) drogi 11.KDW i 13.KDW nalery wyposaryć w 
przepusty drogowe na trasie przebiegu rowu melio-
racyjnego.

§23. Na terenach drogi pieszej 17.KX:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-

nych;
2) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni 

biologicznie czynnej nie mniej nir 100% powierzch-
ni dziaEki budowlanej;

3) ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych - 3 m;

4) granica wydzielanej dziaEki budowlanej musi się 
pokrywać z liniami rozgraniczającymi tereny.

RozdziaE VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§24. Nie okre[la się terenów lub obiektów pod-
legających ochronie na podstawie odrębnych prze-
pisów, wymagających ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania, w tym terenów górniczych, a 
takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych.

RozdziaE IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§25. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia szczegóEowych zasad i warunków scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów od-
rębnych.

RozdziaE X
SzczegóEowe warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich, urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy

§26. W przypadku kolizji lokalizowanych obiek-
tów budowlanych z siecią melioracyjną, sieć tę na-

lery przebudować na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą sieci.

§27. 1. Uwzględnia się przebieg napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej [redniego napięcia 15 kV, 
który okre[lono na rysunku miejscowego planu.

2. Po obu stronach napowietrznej linii elektroener-
getycznej, o której mowa w ust. 1, wyznacza się 
pas technologiczny o szeroko[ci 15 m, licząc od osi 
linii po 7,5 m po jej obu stronach, w którym lo-
kalizację wszelkich obiektów budo wlanych nalery 
uzgadniać z wEa[cicielem linii.

3. Granice pasa technologicznego, o którym mowa 
w ust. 2, okre[lono na rysunku miejscowego planu; 
zasady gospodarowania w pasie technologicznym 
okre[lają przepisy odrębne.

4. Dopuszcza się przebudowę i modernizację linii 
elektroenergetycznej.

5. Oznaczony pas technologiczny linii elektroener-
getycznej 15kV przestanie obowiązywać bez ko-
nieczno[ci zmiany miejscowego planu w przypadku 
skablowania lub przeEorenia przewodów elektro-
energetycznych.

RozdziaE XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§28. 1. Urządzenia sEurące zaopatrzeniu lokalizo-
wanych budynków w media i odbiorowi [cieków 
nalery sytuować na wskazanych dla nich terenach 
lub na innych terenach, do których inwestor posiada 
tytuE prawny.

2. Sieci infrastruktury technicznej nalery prowa-
dzić jako sieci podziemne w liniach rozgraniczają-
cych dróg, zachowując między nimi wynikające z 
przepisów odrębnych odlegEo[ci, lub na innych te-
renach, do których inwestor posiada tytuE prawny.

3. Dopuszcza się dokonywanie rozbudowy i budo-
wy sieci infrastruktury technicznej, w tym kablowa-
nie i przekEadanie sieci.

§29. Wodociąg nalery budować w ukEadzie pier-
[cieniowym w powiązaniu z wodociągiem wybu-
dowanym poza obszarem miejscowego planu, za-
silając go z ujęć wody na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę ujęć wody i wodociągu, do którego 
nastąpi wEączenie.

§30. Sieć kanalizacji sanitarnej budować nalery w 
ukEadzie grawitacyjnym, a następnie podEączyć do 
rurociągu tEocznego, tEoczącego [cieki do oczysz-
czalni [cieków.

§31. Siecią kanalizacji deszczowej nalery objąć 
drogi wewnętrzne KDW, a kanaEy doprowadzić do 
urządzeG do oczyszczania [cieków - osadników i 
separatorów.

§32. 1. Zaopatrzenie w gaz nastąpi z rozdzielczej 
sieci gazowej [redniego ci[nienia dn 90/63 PE na 
warunkach okre[lonych w przepisach odrębnych.

2. Szafki przeznaczone na kurek gEówny i urządze-
nia pomiarowe nalery umieszczać w ogrodzeniach 
od strony dróg lub w budynkach, a jereli ogrodzenia 
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nie pobudowano - w linii granicy dziaEki od strony 
drogi wewnętrznej lub drogi pieszej, względnie w 
pasie terenu pomiędzy tą granicą a linią zabudowy.

§33. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną na-
stąpi z sieci niskiego napięcia zasilanych ze stacji 
transformatorowej.

2. Stację transformatorową zasilić nalery z sieci 
napowietrznej 15 kV w sposób okre[lony przez za-
rządcę sieci.

3. Rozprowadzenie energii elektrycznej more na-
stąpić wyEącznie poprzez sieć kablową.

4. PrzyEącza do budynków nalery umieszczać w 
ogrodzeniach od strony dróg lub w budynkach, a 
jereli ogrodzenia nie pobudowano - w linii granicy 
dziaEki od strony drogi wewnętrznej lub drogi pie-
szej, względnie w pasie terenu pomiędzy tą granicą 
a linią zabudowy.

RozdziaE XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§34. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania.

RozdziaE XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§35. Okre[la się stawkę procentową w wysoko-
[ci 5%.

§36. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Mieleszyn.

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§37. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Meller
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z pópn. zm.) Rada 
Gminy Mieleszyn, w oparciu o o[wiadczenie Wójta 
Gminy w sprawie braku uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego te-

renów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dziadków-
ko w obrębie dziaEki nr geod. 29, wyEoronego do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaEywania 
na [rodowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpa-
trzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.), 
art. 7 ust. l pkt2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1 990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. zm.) i art. 167 
ust. 2 pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 
z pópn. zm.) Rada Gminy Mieleszyn rozstrzyga, co 
następuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej nalerących do zadaG wEasnych gminy.

Do zadaG wEasnych Gminy nalery, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci ka-
nalizacyjnej, sieci wodociągowej i o[wietlenia ulic. 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który wyznacza nowe tereny do 
zainwestowania, a takre okre[la przebieg nowych 

dróg i infrastruktury technicznej, more powodować 
powstanie tego obowiązku na terenie objętym pla-
nem. Gmina jednakre, z uwagi na ograniczone [rod-
ki budretowe, obowiązki te more rozEoryć w czasie.

W związku z uchwaleniem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Dziadkówko nie przewidu-
je się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej sEurących zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb mieszkaGców, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy i co za tym idzie, nie pojawiają się obciąrenia 
finansowe dla gminy z tego tytuEu.

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejsco-
wym planie inwestycji

W związku z tym, re wskutek zawartych umów, 
uchwalenie miejscowego planu nie przewiduje reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
nalerących do zadaG wEasnych gminy, nie zachodzi 
konieczno[ć ustalenia zasad ich finansowania.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXV/133/09

Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY MIELESZYN O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXV/133/09

Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY MIELESZYN O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF 
WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH


